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 حاكم و چگونگي قراردادهاي نفت و گاز 

 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 

 6ادامه در صفحه   

به اين ترتيب توافق نامه در   .  تغييرات اعمال شود
عالوه بـر ايـن     ”  . يك ماه آينده نهايي خواهد شد

مهر ماه، در گـزارشـي از          7،  ” سرمايه“ روزنامه 
احتمال جايگزيني چين به جاي هنـد از جـملـه        

 7/   4ايران ممكن است چين را در پروژه   ”  : نوشت
ميلياردي دالري خط لوله خود جايگزين هند كند، 
كنسول انرژي و اقتصادي ايران در هند به رسـانـه   

تا چه زمـانـي مـي        )  ايران( هاي هندي گفت، ما 
از سوي ديگر و ”  . توانيم در انتظار هند باقي بمانيم

همزمان با انصراف هند از حضور در طرح راهبردي 
شاه لوله صلح، معاون اقتصادي وزارت خـارجـه       
آمريكا در اظهار نظري رسـمـي خـاطـر نشـان            

كشورهاي حاشيه دريـاي خـزر داراي         ”  : ساخت
بزرگترين و مهمترين ذخاير گاز طبيعي در جـهـان   
هستند و اين گاز مي تواند از مسير هايي به غير از 
ايران به خاك اروپا رسيده و بخشي از نـيـازهـاي    

 ”.سوختي اين قاره را بر طرف سازد
ايـران  ” :  وي همچنين با صراحت تاكـيـد كـرد     

مطمئن ترين منبع عرضه انرژي نيست و ايـاالت    
متحده از تركيه و ساير كشورها انتظار دارد تا بـه    
روح قطعنامه هاي شوراي امنيت بر ضد ايران كـه  
بدون يك راي مخالف تصـويـب شـده احـتـرام          

 ”.بگذارند
اين موضع گيري نشانگر ماهيت سياست مداخله 
جويانه امپرياليسم در خصوص مسايل منطقه بـه    
ويژه چگونگي راه هاي انتقال نفت و گاز به ديگـر  

مخالفت  آمريكا با توافق نـامـه   .  نقاط جهان است

سال مذاكره ميان ايران  28سرانجام  پس از 
و هند بر سر چگونگي احداث شاه لوله انتـقـال   
گاز، در اواخر شهريور ماه سال جاري  وزارت     
نفت جمهوري هند با ارسال نامه اي به نماينده 
ويژه وزير نفت ايران در مذاكرات مربـوط بـه     
احداث  شاه لوله موسوم به صلح، انصراف ايـن  

در نامـه  .   كشور از طرح مذكور را اعالم داشت
وزارت نفت هند با صراحت يادآوري گـرديـده     
كه، اين كشور به دليل آنچه كه حـل نشـدن     
مسايل مهم دو جانبه با پاكستان ذكر شده، در 
هفتمين دور از نشست هاي سه جانبـه طـرح     

 .شاه لوله صلح شركت نكرده است
برخي مطبوعات و رسانه هاي بين المـلـلـي    
علت اصلي انصراف هند را امضـاء قـرارداد         

 .انرژي هسته اي با آمريكا ارزيابي كردند
به دنبال عدم حضور هند در اين طـرح پـر     
اهميت و بسيار مهم كه جنبه راهـبـردي در       
مسايل اقتصادي و سياسـي مـنـطـقـه دارد،          
جمهوري اسالمي اعالم داشت كه اين طـرح    
. باحضور پاكستان به مرحله اجرا در خواهد آمد

مهر ماه، در ايـن بـاره          9، ” كيهان“ روزنامه 
طبق اظهارات غـنـيـمـي فـرد          ”: گزارش داد

نماينده ويژه وزير نفت در پروژه خط لـوـلـه      ( 
تا پايان ماه ميالدي اكتبر قرارداد خـط    )  صلح

لوله صلح بين ايران و پاكستان آمـاده امضـاء     
خواهد بود، پاكستان از ايران دعوت كـرده در    
اواسط اكتبر در اسالم آباد حضور پيدا كند تا در 
طول اين مدت پيش نويس نهايي توافق نامـه  
بررسي شود و درصورت نياز بـه اصـالحـات،      

سايه سنگين فقر بر 

 روستاهاي ايران
بر پايه آمار رسمي ارايه  *

شده از سوي جمهوري اسالمي، 
ميليون ايراني زير  10بيش از 

خط فقر شديد و مطلق قرار 
از اين تعداد، روستاييان . دارند

كشور بيشترين جمعيت زير خط 
فقر را به خود اختصاص مي 

 !دهند

 2ادامه در صفحه   

 3ادامه در صفحه   

نـژاد در صـحـن           در اعتراض به حضور احمدي
دانشگاه، به قصد سخنراني به مناسبت آغاز سـال  
تحصيلي، دانشجويان مبارز ميهن ما با تجمع خود 

مـحـل   ( در مقابل كتابخانه مركـزي دانشـگـاه        
به اعـتـراض بـه      )  نژاد برگزاري سخنراني احمدي

در آغـاز،    .  رئيس دولت مردم فريب پـرداخـتـنـد    

هاي خود به خوانـدن   دانشجويان با حلقه كردن دست
پرداختـنـد و سـپـس فـريـاد             ”  يار دبستاني“ سرود 

يورش گزمگان ارتجاع بر ضد كارگران  
 4شكر هفت تپه                             در صفحه  

 تالش دولت بوش براي چنگ اندازي 
 8بر آفريقا                                     در صفحه 

تظاهرات دانشجويان مبارز 
بر ضد دولت مردم فريب و 

 حاكميت استبدادي

 آغاز ديگر خوشا 

فعاليت  خـود  ”  دنيا“ تصويب كميته مركزي، 
بـا  ”  دنيـا “ فعاليت اين بار .  را از سر مي گيرد

توجه به تحوالت در عرصه انتشارات و در     
دوران رشد بي سابقه فن آوري ارتباطات در   

” دنيا“ .    شكل جديدي صورت خواهد گرفت
از اين پس كار خود را بـه شـكـل مـجلـه          
اينترنتي، با همان اهداف گذشـتـه، يـعـنـي        

سيـاسـي،   ,  پرداختن به مسايل علمي، نظري
اقتصادي، اجتماعي، تاريخي فرهنگي و ادبي،  

 ” دنيا“آدرس .  ادامه خواهد داد
www.donyaonline.org 

با فرا رسيدن شصت و شـشـمـيـن       
سالگرد حزب توده ايران، و به دنـبـال     
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سـر  هنوز مدتي از     .  طنين انداز شد”  دانشجو، اتحاد اتحاددانشجو، “ 
گروه هاي . دادن اين شعار نگذشته بود كه بر تعداد جمعيت افزوده شد

هـاي     دانشجويي با در دست داشتن پالكاردهايي كه بر آن نـوشـتـه   
شد، با سر دادن شـعـارهـايـي      جويانه ديده مي خواهانه و عدالت آزادي
حكومـت زور    “ ،  “   محمود احمدي نژاد، عامل تبعيض و فساد“ :  چون

توپ، تانك، بسيجي، ديـگـر   “   ،” نمي خوايم، پليس مزدور نمي خوايم
، و شعارهايـي از ايـن       ” دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد“ ، ” اثر ندارد

دست، خشم خود را نسبت به وضعيت موجود حاكم بر دانشـگـاه و       
 .جامعه نشان دادند

البته، بنابر گزارش هاي منتشر شده نيروهاي انتظامي از همان ساعات 
اي داشتند، زيـرا مـقـامـات          اوليه در اطراف دانشگاه حضور گسترده

] بخوان چماقداران حكومت در دانشگـاه [ انتظامي و بسيج دانشجويي 
به همين خـاطـر نـيـز       .  كردند بيني مي اعتراضات دانشجويي را پيش

نژاد براي مقابله و جوسازي از پيش تدارك ديده و    طرفداران احمدي
دلـيـل نـيـسـت كـه              بي.  آماده حمله به دانشجويان معترض بودند

دانشجويان آگاه با تشخيص موقعيت با برخوردي مسئـوالنـه اعـالم      
كردند كه قصد درگيري با هيچ گروهي را ندارند، و با برگـزار كـردن     

ولي گويـا  .  هاي خود پرداختند يك تريبون دانشجويي به طرح خواسته
براي نمونـه  .  مقامات و برگزاركنندگان سخنراني قصد ديگري داشتند

نيروهاي امـنـيـتـي از        “ :  دهد چنين گزارش مي”  امير كبير“ خبرنامه 
ساعات اوليه صبح امروز در اطراف، مقابل درب ها و داخل دانشـگـاه   
تهران حضور گسترده داشته و كوچك ترين تحركات را با دقت زيـر    

مديريت دانشگاه تهران به منظور كنترل هر چه بـهـتـر      .  نظر داشتند
فضاي اين دانشگاه در آستانه حضور رئيس جمهـور، از نـيـروهـاي         
حراست و انتظامات ديگر دانشگاه هاي تهران درخواست كمك كرده 

نيروهاي حراست و انتظامات، محمداسماعيل سلمانپور و كوروش .  بود
دانشيار، دو نفر از دانشجويان اميركبير، را پيش از آغـاز مـراسـم از        

از صبح نيز افراد ناشناس زيادي در محوطـه  .  دانشگاه بيرون انداختند
دانشگاه تهران قدم مي زدند و داخل دانشگاه كارت دانشجويي افـراد  

امروز نيز افرادي كه ظاهر بسيجـي   9:30ساعت .  را كنترل مي كردند
داشتند با اتوبوس به داخل دانشگاه آورده شده و مقابل كـتـابـخـانـه      
مركزي دانشگاه تهران، جايي كه تاالر عالمه اميني، محل سخنرانـي  

 ”.احمدي نژاد، در آن قرار دارد، پياده شدند
تجمع و تظاهرات دانشجويان در محاصره كامل نيروهـاي  هرچند كه 

ها قرار داشت، و نيروهاي امنـيـتـي و       امنيتي و چماقداران و بسيجي
انتظامي براي متفرق كردن تظاهركنندگان از جمله به فيلمبرداري از   
دانشجويان معترض پرداختند، اعتراضات ادامه يـافـت، تـا ايـنـكـه           

آور و اسپري فلفل و حملـه   نيروهاي انتظامي با به كارگيري گاز اشك
نكته مهم در ارتباط بـا ايـن     .  سعي كردند دانشجويان را متفرق كنند

هاي گـروهـي در        تظاهرات دانشجويي بازتاب گسترده آن در رسانه
و اين واقعه دوباره نقض مكرر حـقـوق بشـر در          .  سراسر جهان بود

جهان را در معرض قضاوت مردم و   ”  ترين كشور آزادترين و اسالمي“ 
المللي قرار داده و موجي از همبستگي با مردم ميهن ما بـه     افكار بين

 .دنبال داشته است
خصوص پس از گسترش دامنه شعارها  در جريان اين اعتراض ها،  به

طلبانه دانشجويان مبارز، نيروهاي طرفدار رژيـم     و طرح مطالبات حق
در محل به مقابله پرداخته و با سر دادن شعارهاي هشدار دهنده  و     

استاد نامسلمان اخـراج بـايـد      “ :  حمل پالكاردهايي با مضاميني چون
و تهديدات و خـط  ” ما بيداريم“، ”رييس جمهور، تشكر تشكر“، ”گردد

خواهانه  هاي ديگر، قصد خاموش كردن صداي آزادي و نشان كشيدن
. دانشجويان را داشتند و حمايت خود را از رژيم ارتجاعي اعالم كردند

اهللا اكـبـر،     “ و   ”  مرگ بر ضد واليت فقيه“ سر دادن شعارهايي چون 
بار ديگر نشـان   توسط باندهاي سازماندهي شده  يك”  اي رهبر خامنه

گيري درون جامعه ما و تـفـاوت جـدي و         بندي و جبهه دهنده صف
به باور ما غـلـبـه      .  موجود بين جبهه مردمي و جبهه ضد مردمي بود

اي است كه  جبهه مردمي بر نيروهاي ضد مردمي، نتيجه نهايي مبارزه
نه تنها جوانان و دانشجويان بلكه ديگر طبقات و قشرهاي جامعـه از    

امـري كـه     .  اكنون درگير آن هستند جمله كارگران و زنان ستم ديده ميهن ما هم
كند همانا گسترش و پيوند مبارزات بـيـن ايـن       رسيدن به اين هدف را تسريع مي

بـار     مبارزه روزهاي اخير جنبش دانشجويي يك.  هاي عمده و پيكارگر است گردان
 .ديگر نشان داد كه ارتجاع نتوانسته است سكوت قبرستاني را بر ميهن برقرار كند

هرچند كـه    .  نژاد نبود اين تظاهرات دانشجويي فقط در مخالفت با شخص احمدي
هاي دروغ و فريبنده بر كـرسـي      وي به عنوان چهره اصلي دولت نهم كه با وعده

رياست جمهوري نشست، مورد نفرت قشرهاي مختلف مردم و از جمله دانشجويان 
آزادي “ هاي دانشجويان كه در شـعـارهـايـي چـون               نگاهي به خواسته.   است

تبلور مي ”  حكومت حيا كن دانشگاه رو رها كن“ و ”  دانشجويان و زندانيان سياسي
يافت، مي توان دريافت كه در اين اعتراض ها مجموعه حاكميت اسـتـبـدادي و      

تظاهرات اين هفـتـه   .  ارتجاعي واليت فقيه مورد نظر دانشجويان مبارز بوده  است
نژاد و دولت وي بلكه مجموعه حاكميـت   دانشجويان نشان داد كه نه فقط احمدي
 .ديكتاتوري بايد افشا و با آن مبارزه شود

بار ديگر همبستگي عميق خود را با جوانان و دانشـجـويـان       حزب توده ايران يك
دانشجويان مبارز ميهن ما در .  كند اعالم داشته و از اعتراضات برحق آنان دفاع مي

. اند كه با هرگونه حاكميتي مبتني بر ظلم و جور مخالفند هاي اخير  نشان داده سال
بدون شك پيوند مبارزات پراكنده و خودجوش قشرها و طبقات مختلف مـردم، و    
سوق دادن آن به سمت برچيدن بساط استبداد واليت فقيه به مثابه عامل اصـلـي   

براي تسريع تحقق اين .  رنج و حرمان مردم ميهن ما روزي تحقق پيدا خواهد كرد
 .هدف بايد مبارزه را تشديد كرد

 ...ادامه تظاهرات دانشجويان مبارز بر ضد 

 ...ادامه  قرار داد هسته اي هندوستان 

 ».هاي اتمي موافقت نمي كردند يك توافق نامه نظامي با همكاري
ائتالف مـتـحـد    « بر اين اساس است كه نيروهاي چپ، كه تا به حال از 

و دولت برآمده از آن پشتيباني كرده اند، اكنون تهديد به تجـديـد   »  مترقي
در صورت عملي شدن اين تهديـد، دولـت     .  نظر در اين پشتيباني كرده اند

هندوستان سقوط خواهد كرد و بايد انتخابات جديدي برگزار شود، كه الزاماً 
تـازي نـيـروهـاي        اين وضع ممكن است به يكه.  اي مطلوب نيست گزينه

راستگرا و چرخش به راست در حكومت، تضعيف موقعيت نيروهاي چپگرا، 
اجتماعي در كشور بينجامد، كه نـه بـراي خـود            –يا عدم ثبات سياسي 

هندوستان و نه براي كشورهاي منطقه و جهان در اوضاع كنـونـي دنـيـا       
هاي صورت گرفته ميـان   در آمريكا نيز توافق.  وضعيت مطلوبي نخواهد بود

هندوستان و آمريكا مورد موافقت برخي از نيروهاي حزب دموكرات و حتي 
مخالفان، كه از ديدگاهي ارتجاعي و طبيعتـاً از    .  حزب جمهوريخواه نيست

منظر منافع تنگ نظرانه خود به موضوع نگاه مي كنند، به طور عمده ايـن  
استدالل را مطرح مي كنند كه اين شيوه برخورد با هندوستان، كه تا امروز 

اي خود را بدون موافقت جامعه جهاني و بدون عضـويـت در      برنامه هسته
هـاي   المللي انرژي اتمي و امضاي قرارداد عدم گسترش سالح سازمان بين

اي پيش برده است، مي تواند سرمشقي براي ديگر كشورها بشود كه  هسته
هاي آمريكا به پيش برند و  هاي اتمي خود را بدون توجه به مخالفت برنامه

. اميدوار باشند كه گذشت زمان همكاري آمريكا را هم به دنبال خواهد آورد
در اين ميان الزم است به برخورد فعال چين در اين زمينه نيز اشاره شـود،  

المللي سعي در جلب هندوستان  كه با درك بغرنجي و حساسيت اوضاع بين
چـيـن   .  اي دارد   آميز هسته هاي صلح به همكاري، از جمله در زمينه فعاليت

سعي دارد كه با ايجاد روابط دوستانه سياسي و اقتصادي با هندوستـان در    
هاي ويـرانـگـر و       باالترين سطح، هندوستان را از پا گذاشتن در راه رقابت

 .زيان آور براي مردم منطقه و جهان باز دارد
اي    هاي هسته آميز نخواهد بود اگر گفته شود كه قرارداد همكاري اغراق

ميان هندوستان و آمريكا گام بلندي است در راه تغيير شكل نه تنها روابط 
از ايـن  .  ميان هندوستان و آمريكا،  بلكه همچنين آينده سياسي كل جهان

روست كه نيروهاي مترقي و مردمي نمي توانند و نبايد نسبت به آن بـي    
كوشش همه نيروهاي مردمي و صلح طلب جـهـان بـايـد         .  تفاوت بمانند

ها از راه مذاكره باشد، پيش از آن كه كـانـون      متوجه حل و فصل اختالف
تشنج ديگري در اين منطقه حساس از دنيا ايجاد شود كه به سـود كسـي     

 .نخواهد بود جز نيروهاي سلطه جو و جنگ طلب امپرياليستي
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طي ماه ها و هفته هاي اخير، اخبار و گزارشات متعددي                
پيرامون وضعيت حاكم بر روستاهاي كشور و چگونگي زندگي          
ميليون ها دهقان ايراني در رسانه هاي همگاني انتشار يافته             

چندي پيش خط فقر مناطق شهري و روستايي از سوي           . است
مطابق اين برآورد، خط فقر در مناطق        . وزارت رفاه منتشر شد   

 113000تومان در ماه و در مناطق روستايي           162000شهري  
در عين حال،  وزير رفاه، طي سخناني در          . تومان تعيين گرديد  

 10/ 5مجلس شوراي اسالمي، با صراحت اعتراف كرد كه              
درصد از روستاييان زير خط فقر        12درصد از شهرها و بيش از       

از ديگر سو، هنگام بحث در باره مشخص           . مطلق قرار دارند  
نبودن آمار مربوط به فقر در جامعه امروز ايران، نماينده رژيم از            

ميليون ايراني زير     10در حدود   “:  شهر زابل، با تاكيد يادآور شد     
اين آمار نسبي است و براي       . خط فقر شديد و مطلق هستند      

دستيابي به آمار و اطالعات دقيق بايد همه نهادها با هم                 
بيشترين تعداد جمعيت فقير را روستاييان           . همكاري كنند  

ميليون نفر جمعيت روستايي      20از بيش از    . تشكيل مي دهند  
” .درصد آنها در فقر شديد به سر مي برند               60نزديك به    

وضعيت در روستاهاي ميهن ما حتي از اين آمار ارايه شده نيز              
در اين خصوص، در اواسط مرداد ماه، خبرگزاري . وخيم تر است

،  گزارشي را تحت عنوان چالش هاي        )ايسنا(دانشجويان ايران   
در اين گزارش از    . انتشار داد   44اجراي سياست هاي كلي اصل 

جمله يكي از كارشناسان برجسته اقتصادي كشور، ضمن حمله          
شديد به برنامه هاي موسوم به خصوصي سازي، و مقايسه              
سياست هاي دولت احمدي نژاد با دولت هاي قبلي و بيان               
اينكه در محتوي اين سياست ها اختالفي وجود ندارد فقط              
دولت كنوني خصوصي سازي را جسورانه تر انجام داده، با               
اشاره به اوضاع حاكم بر روستاها و زندگي روستاييان خاطر              

ميليون خانوار     20اكثر قريب به اتفاق        “: نشان مي سازد   
هكتار   5درصد، زير     70روستايي كشاورز در ايران يعني حدود        

زمين دارند، اگر قرار باشد اين ها سود آوري داشته باشند به               
هكتار زمين    20غير از مناطقي در شمال كشور، نياز به حداقل           

ميليون خانوار فاقد سرمايه هستند،        20يعني همه اين     . دارند
دولت مي خواهد با اينها چه كار كند؟ خصوصي سازي كند؟              

نداشتن سرمايه كافي،   ” .روستاييان در سراشيب فقر قرار دارند      
وجود چشمگير دهقانان بي زمين، كم زمين و خرده پا و نيز               
برنامه هاي اقتصادي ديكته شده از سوي صندوق بين المللي            
پول و بانك جهاني و اجراي اين برنامه ها از سوي رژيم                  

چرا روستاهاي  “ : واليت فقيه، يافتن پاسخ به اين پرسش را كه  
براي درك بهتر   . آسان مي سازد  ” كشور در فقر غوطه ورند؟     

آنچه اكنون بر زندگي دهقان ايراني مي گذرد، توجه به برخي            
گزارشات رسمي در خصوص بخش كشاورزي حائز اهميت            

مرداد ماه،  در گزارشي با        10،  ”فارس“خبرگزاري  . فراوان است 
درصد قيمت محصوالت كشاورزي نصيب دالالن         60“عنوان  

عليرغم پتانسيل هاي فراوان كشور در         “: ، نوشت ”مي شود 
بخش كشاورزي و با وجود آنكه اين بخش نان آور ترين بخش    
اقتصادي به حساب مي آيد زيرا بخش كشاورزي تامين كننده           

درصد توليد ناخالص     20درصد نياز غذايي جامعه است كه        90
درصد اشتغال كشور بر       25و حدود    )  GDP(داخلي كشور    

عهده آن است ولي آنگونه كه شايسته است مورد توجه قرار              
كارشناسان معتقدند بطور    . نگرفته و همچنان مهجور مانده       

درصد قيمت نهايي محصوالت كشاورزي با كمترين           70تا    60متوسط  
درصد قيمت نهايي محصول، نصيب        40تا    30زحمت نصيب دالالن و      

در ادامه اين گزارش چنين عنوان مي ” .كشاورزان و بهره برداران مي شود
ميليون تن انواع        6ساالنه مقدار قابل توجهي نزديك به             “: گردد

محصوالت كشاورزي از قبيل روغن، دانه هاي روغني، قند و شكر، برنج،            
چاي، پنبه، كنجاله، گندم، گوشت قرمز، گوشت مرغ، كره گياهي، انواع              

كشاورزان هر سال موقع اوج      ...بذر، سيگار و توتون وارد كشور مي شود         
كشاورزان . برداشت با افت شديد بهاي محصوالت رو به رو مي شوند              

امكان اقتصادي براي نگهداري محصول و فروش در فصل دلخواه را               
ندارند، بنابر اين مجبور مي شوند، هميشه دسترنج خود را به بهاي ناچيز               

درحال حاضر يك دالل گوسفند و      . به دالالن در كمين نشسته، بفروشند     
ميليون تومان    8تا    6ميدان دار در مناطق قرچ حصار يا شهريار روزانه            

سود خالص به دست مي آورد، در حاليكه صاحب گوسفندان و يا يك                 
در [هزار تومان     450چوپان، حداكثر دستمزدي معادل ماهيانه كمتر از          

 ”.دريافت مي كند] بهترين حالت
به عالوه، همين خبرگزاري در گزارش ديگري راجع به محصول پنبه             

ايران از صادر كننده پنبه به وارد كننده بزرگ اين محصول           ” :ايران نوشت 
مدير كل پنبه و دانه هاي روغني وزارت جهاد                . تبديل شده است   

كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اعالم                
سال پيش شروع شد كه آن هم به           10سير نزولي كشت پنبه از       : داشت

علت عدم حمايت دولت و عدم پرداخت يارانه توليدي و صادراتي به پنبه              
همانند ساير كشورهاي عمده توليد كننده بود و اين عوامل كاهش قدرت             

واردات بي رويه در    ” .رقابت پنبه ايراني با محصوالت مشابه خارجي است       
كنار عدم حمايت و قطع يارانه ها به محصوالت استراتژيك نظير پنبه،               
گندم و جز اينها، همگي در چارچوب برنامه پيوستن به سازمان تجارت               

حذف . جهاني و هماهنگي و اتصال با روند جهاني سازي اقتصادي است            
يارانه در بخش كشاورزي از مواردي است كه از سوي سازمان تجارت               
جهاني و در برنامه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بر آن                 

 .تاكيد جدي مي شود
جمهوري اسالمي از دوران رياست جمهوري رفسنجاني تا به امروز، به            
طور پيوسته و مناسب با تحوالت سياسي كشور، به حذف يارانه و حمايت             
هاي دولتي از محصوالت استراتژيك كشاورزي اقدام كرده است و اكنون           

حذف يارانه از توليد پنبه در ايران، با توصيه هاي اكيد                . نيز مي كند   
نهادهاي سرمايه داري جهاني، در وضعيتي به اجرا گذاشته مي شود كه              
كشورهاي اتحاديه اروپا و آمريكا و استراليا در اين زمينه، به كشاورزان               

اتحاديه . توليد كننده محصوالت استراتژيك خود يارانه پرداخت مي كنند         
يورو يارانه براي     1500،  براي كشت يك هكتار پنبه        2007اروپا، در سال    

در آمريكا و استراليا نيز يارانه هاي         . كشاورزان يوناني مقرر كرده است     
هنگفت براي توليد محصوالت مهم كه جنبه استراتژيك دارند پرداخت             

اين سياست اكنون توسط دولت ضد مردمي احمدي نژاد بدتر از           . مي شود 
شهريور ماه، معاون  3در تاريخ . دوران رفسنجاني در حال پياده شدن است

سازمان تحقيقات  “: وزير كشاورزي، به مناسبت هفته دولت، اعالم داشت        
و آموزش كشاورزي با تهيه اطلس غذايي خاك هاي كشور، حذف يارانه             

 ”.كود و سموم كشاورزي را آماده ساخته است
به اين ترتيب، بر پايه نسخه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي               
پول، يارانه سم و كود شيميايي به كلي حذف و ميليون ها كشاورز در كنار        
هزاران كارگر صنايع توليد كود شيميايي به ورطه بيكاري و فقر كشانده              

بخش كشاورزي ايران بيش از     : نتيجه اين سياست روشن است    . مي شوند 
گذشته به لحاظ تامين كودشيميايي، انواع سموم به خارج، به كشورهاي             

 .امپرياليستي، وابسته مي شود
همزمان با اعالم حذف يارانه سموم وكودشيميايي، انجمن توليد                

 .كنندگان كود شيميايي و ده ها تعاوني روستايي دست به اعتراض زدند
انجمن توليد كنندگان كود شيميايي در نامه سرگشاده به احمدي نژاد از            

واحد توليدي كود كامل را با         300بايد جلوي تعطيلي     ... “: جمله نوشت 
هزاران كارگر بگيرند و آنان را براي توليد انواع كود كامل مناسب نياز هر               
منطقه حمايت كنند، در ايران از مدتها قبل تبديل كودهاي تك عنصري             
به كود كامل داراي ريز مغذي صورت گرفته به گونه اي كه تابه امروز                 

 ...ادامه سايه سنگين فقر 

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

 4ادامه در صفحه   
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يورش گزمگان ارتجاع به 
 كارگران نيشكر هفت تپه

 
همزمان با اعتراض هاي پي در پي و به 
حق زحمتكشان شاغل در مجتمع كشت و 
صنعت هفت تـپـه، واقـع در اسـتـان              
خوزستان، نيروهاي امنيتي و واحـدهـاي     
ويژه نيروهاي انتظامي و سپاه پاسداران به 
اعتصاب مسالمت آميز كارگـران يـورش     
برده و تعداد زيادي از آنان را زخـمـي و       

بر اساس گـزارش  .  سپس بازداشت كردند
هاي منتشره، جراحات وارده به برخـي از    

 .كارگران شديد و خطرناك بوده است
زحمتكشان مجتمع هفت تپه، كه يكـي  

كشـاورزي  -از مراكز استراتژيك صنعتي   
كشور به شمار مي آيد، خواستار پـرداخـت   
دستمزدهاي معوقه، تشكيل سنديكاهـاي  
مستقل، توقف خصوصي سازي و حمايـت  
از توليد ملي در برابر سيل واردات شـكـر     
توسط تجار عمده و برخي بنيادهاي انگلي 

با روي كار آمدن دولت احـمـدي   .  هستند
نژاد و اتخاذ سياست هايي با هدف تقويت 
سرمايه داري تجاري، بسياري از مـراكـز     

صنعتي از جمله مجتمع نيشـكـر     -توليدي
هفت تپه دچار بحران شده و در مـعـرض   

 .ركود و تعطيلي قرار گرفته اند
كارگران اعتصابي اين مجتمع در نـامـه   
اي به سازمان جهاني كار و اتحاديه ها و   
سنديكاهاي كارگري در باره وضعيت خود 
ونيز داليل اعتصاب از جمله چنين نوشتـه  

الزم مي دانيم در خصوص شـرايـط   ”  : اند
كنوني شركت به اطالع بـرسـانـيـم كـه        

سال  47شركت نيشكر هفت تپه در حدود 
سـال     2است كه توليد مي كند و حدود   

است به دليل سياست هاي غلط دولت در 
خصوص صنعت شكر، هماننـد شـركـت      
هاي توليد كنـنـده شـكـر در شـرايـط             
ورشكستگي قرار گرفته و بدهي هاي آن   

ميليارد تومان رسيده و مسئولين  85حدود 
شركت و دولت تصميم دارند كه جـهـت     
كاهش مبلغ بدهي هاي آن، اقـدام بـه         
فروش زمين هاي كشـاورزي شـركـت،        
كارخانه خوراك دام شركت، لوازم يـدكـي   

حـدود  ]  بخوان اخـراج   [ كارخانه و تعديل 

پايين ...  سياست دولت به دليل حضور باند مافياي شكر و ...  كارگر شركت نمايند 5000از  2000
درصد واردات شكر توسط بخش خصوصي و حتي  4درصد به  140آوردن تعرفه هاي گمركي از 

مـا  ....  و حمايت نكردن مالـي از شـركـت          ]  يعني شركت هاي سپاه و بنيادهاي انگلي[ دولت 
اما تهديد كرده انـد كـه دسـت از          ...  كارگران در خصوص اين موارد اقدام به تحصن كرده ايم

برداريم و در صورتيكه ما به اعتراض خود ادامه دهيم با شدت با مـا تـوسـط      ] اعتصاب[تحصن 
 1به ما اجازه تشكيل سنديكاي كارگري نمي دهند و حـدود    ...  نيروي انتظامي برخورد مي شود

با تـوجـه بـه بـي         ...  سالي است كه هيچگونه نماينده اي جهت پيگيري مسايل موجود نداريم 
 ”...نفر از كارگران در خطر خواهد بود 5000تفاوتي دولت حاكم، وضعيت شغلي 

كاركنان زحمتكش مجتمع نيشكر هفت تپه قربانيان سياست هاي ضد ملي و كارگر سـتـيـز      
دولتي هستند كه با ظاهر دفاع از عدالت  و تامين و توجه به منافع توده هاي محروم، به سود و   

 .در خدمت كالن سرمايه داري، به ويژه اليه تجاري آن، اقدام مي كند
سركوب كارگراني كه به صورت مسالمت آميز و با خواست هايي مشروع و به حـق صـداي       

حمايـت و    .  اعتراض خود را بلند كرده اند، ماهيت ارتجاع و مدعيات بي پايه آن را ثابت مي كند
پشتيباني از خواست هاي زحمتكشان نيشكر هفت تپه حمايت از توليد ملي و امنـيـت شـغـلـي        
كارگران و همه مزد بگيران كشور در برابر تجار عمده و سرمايه داري تجاري سود جو و غارتگر 

حزب توده ايران، ضمن پشتيباني از منافع و حقوق صنفي و سياسي زحمتكشان نيـشـكـر    !  است
هفت تپه، يورش به اعتصاب مسالمت آميز آنان از سوي گزمگان رژيم واليت فقيه را به شـدت  

 !محكوم مي كند

در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 ...ادامه سايه سنگين فقر 

كارخانه بزرگ، متوسط و كوچك       300بيش از   
با هزاران كارگر و ميلياردها تومان سرمايه           
گذاري ارزي و ريالي جهت توليد كود كامل           
تاسيس شده است، اگر به كود يارانه تعلق مي         

ميليون تن خريد      2/ 8گيرد چرا در ازاي        
ميليون تن از        1/ 2فقط   ) واردات(خارجي   

پتروشيمي وزارت كشاورزي بخشي از اين          
اعتبار را صرف خريد كود كامل توليد داخلي          

 ”.نمي كند
در بخش پاياني اين نامه سرگشاده تاكيد          

نتيجه آن كه كودهاي تك عنصري از       ” :شده  
خارج وارد و به صورت يارانه اي و بي رويه             
تقسيم شده كه هم ارز بيشتري هزينه شده           
است و هم اين كه زمين كشاورزي در بعضي          
از نقاط كشور مسموم شده و درنهايت بعضي          
محصوالت از كيفيت مطلوب برخوردار نمي         

 ”.باشند
همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت، به خوبي         
نشانگر علل گسترش فقر در روستاهاي ميهن       

براي آنكه بتوان بخش كشاورزي را از       . ماست
چنين گرداب هولناكي رها ساخت و سايه شوم        
فقر را از فراز روستاهاي كشور به كنار زد،             
اتخاذ يك رشته سياست هاي منطبق با منافع        
زحمتكشان روستا و تقويت بخش كشاورزي از       

مقدمه اين سياست بي    . اهميت برخوردار است  
شك تغيير و توقف سمت گيري كنوني              

اجتماعي رژيم واليت فقيه، تقويت      -اقتصادي
بينه توليدي در برابر بخش تجاري و دالل، و          
ايجاد تحوالت بنيادين در روستاها،  به ويژه          
انجام اصالحات ارضي به سود دهقانان بي          
زمين و كم زمين، و توسعه و رواج تعاوني             

 !هاي توليدي و كشاورزي است
 

 بدرود  رفيق شكوري
رفيق ميـرزا  
آقا شكوري در 

در  1303سال 
قريه كـنـزق     
اردبيل متولـد  
شد و از همان 
ــي و     ــودك ك
نوجواني رنـج   
ستم فئودالـي  
را در          
ــجــان   ــاي آذرب

او در   .  كشيـد 
به شوراي متحده كارگران ايران  1324سال 

به عضـويـت    1325پيوست و سپس درسال 
حزب توده ايران  در آمد و از ان تـاريـخ تـا      

 .آخرين دم به راه حزب خود وفادار ماند
مرداد، در    28رفيق ميرزا پيش از كودتاي 

پي تظاهرات گسترده مـردم عـلـيـه شـاه          
بازداشت و پس از چند مـاه شـكـنـجـه و          
بازجويي به همراه ديگر مبارزان دربـنـد بـه      

و اين تبعيد تا سـال  .  جزيره خارك تبعيد شد
و از انجا بـه زنـدان       .  به طول كشيد 1334

شهرباني اهواز منتقل شد ولي براثر امتناع از   
نوشتن تنفرنامه هاي تحميلي و خـفـت آور     
ضد مردمي حكومت نظامي بار ديـگـر بـه        

و سرانجام پس .  جزيره خارك بازگردانده شد
از طي ساليان پر رنج و شكنجه با سربلنـدي  

بـار     1338رفيق شكوري در سال   .  آزاد شد
ديگر به دليل مشابهت با برادرش دستگير و   

 .ماه شكنجه آزاد شد 4بعد از 
رفيق ميرزا تا پايان عمر به آرمـان هـاي     
مردمي حزب خود وفادار ماند و هـيـچـگـاه     

 . پيمان خود را با حزب زحمتكشان نشكست
حزب توده ايران درگذشت رفيق زحمتكش 
مبارز را به خانواده وي و رفـقـاي حـزبـي         

 .تسليت مي گويد
 راهش پر رهرو باد
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اسطوره اي »  چه گوارا«

 جاوداني 
مبارزي كه هنوز براي خلق هاي آمريكاي 

 !التين مي جنگد

 :تو با تمامي گفته ها  آشنا هستي” چه“
 كوره راه هاي  كوهستان سيرا،

 تنگي نفس از علف تازه،
 محراب ،

 امواج شامگاهان،
 ميوه ها را مي شناسي

 .و حيوانات اهلي را
 نه اينكه بخواهم

 به جاي تفنگ قلمي به تو بدهم،
 . زيرا كه، تو خود شاعري

 ) شعري از ميگل بارنت، شاعر كوبائي( 
 

مصادف بود با چهلمين سالگرد قـتـل   ) اكتبر 8(مهرماه  16
گوارا، ، انقالبي آرژانتيني، هم سنگر و يـاور فـيـدل          ”  چه“ 

كاسترو در انقالب كوبا، و چهره محبوب جوانـان انـقـالبـي       
خلق هاي آمريكاي التين و بسياري از نـيـروهـاي      .   جهان

مهرماه سالگرد قتـل   16سياسي مترقي جهان در روز دوشنبه 
گوارا را با يادآوري ارزش هـاي      »  چه« ناجوانمردانه ارنستو 

 .كليدي زندگي و مبارزه او برگزار كردند
ارنستو چه گوارا در آرژانتين به دنيا آمد و پس از تحصيالت 
ابتدائي و متوسطه، آموزش دانشگاهي خـود را در رشـتـه          

او از همان اوان جواني بـه    .   پزشكي در اين كشور ادامه داد
مبارزات سياسي چپ جذب شد و به زودي در جرگه فعـاالن  

در .   قـرار گـرفـت     »  پرون« جنبش اپوزيسيون بر ضد دولت 
در جريان سفرهائي به پرو، اكووادور، ونزوئـال و     1953سال 

گواتماال از نزديك به مطالعه عمق و وسعت فقر و فالكت در 
آمريكاي التين و نقش محوري امپرياليسم آمريكا در ايجاد و 

جـوان  »  چـه « آگاهي انقالبي .   ادامه چنين وضعيتي پرداخت
.  در ارتباط با مبارزات اپوزيسيون اين كشور ها تعميق يـافـت  

در مكزيك با فيدل كاسـتـرو و بـرادرش         1955او در سال 
آشنائي اي كه نقش بـرجسـتـه اي در        .   آشنا شد»  رائول« 

تصميم او براي پيوستن به جنبش انقالبي كوبا و ايفاي سهم 
مهمي را در تحوالت آتي اين كشور چـه در مـقـام يـك           

او در   .   استراتژيست و چه به مثابه يك رهبر چريكي داشـت 
(»  سـانـتـا كـالرا      « مقام يك فرمانده چريكي در نبردهاي 

دولت انقـالبـي بـه      .   شركت جست)  1959( و هاوانا ) 1958
او پس از   .  اهدا كرد»  چه« پاس نقش او، مليت كوبائي را به 

انقالب پست هاي مهم مدير عامل موسسه اصالحات ارضي 
و وزارت )  1960( ، رياست بانك ملي و وزارت اقتصاد ) 1959( 

در اين سال ها او رياست .   را به عهده گرفت)  1961( صنايع 
هيئت نمايندگي كوبا را در چندين اجالس بين الملـلـي بـه      

او در جريان اين گردهمايي ها به افشاي نقش .   عهده گرفت
.  مخرب و جنايتكارانه امپرياليسم آمريكا در جهان پـرداخـت    

با هدف كـمـك بـه       1965انقالبي و نا آرام در سال »  چه« 

جنبش هاي انقالبي ابتـدا  
به كنگو و سـپـس بـه          

در .   رفت)  1966( بوليوي 
در جـريـان      1967اكتبر 

شبيخون واحدهاي نظامي 
ارتش بوليوي و در نبردي 
نابرابر زخمي و دستگير و   

اكتبر به دستـور   8در روز 
بـطـور   »  سـيـا  « سازمان 

ناجوانمردانه اي تيربـاران  
دشمنانـش كـه از       .   شد

محبوبيت فرزند انقـالبـي   
آمريكاي التين در مـيـان   
خلق ها  آگاه بودند سعـي  
كردند كه با دفن جسد او   
در مكـانـي بـي نشـان         
هرگونه اثري از او را محو 

 . كنند
» چه« محبوبيت ارنستو 

گوارا، كـه در صـفـوف        
گسترده جوانان پرشـور و    
انقالبي جـهـان چـه در        
سمبوليسم تصاويـر او و      

چه در نـقـل قـول هـاي         
انديشمندانه و انقالبي او، به 

» چـه « سال پس از مـرگ،     40صراحت مشهود است، نمايشگر اين حقيقت است كه 
مهرماه در سالگشت مرگ هـم رزم خـود          17فيدل كاسترو در روز .   هنوز زنده است

من در مبارزه ي روزانه ام مكث مي كنم كه سرم را به احترام و سپاسگزاري از “:  گفت
مبارز استثنائي يي كه چهل سال پيش در روز هشتم اكتبر به خاك  افتاد، فرود بياورم؛ 
بخاطر سرمشقي كه به عنوان رهبر ستون ارتش انقالبي، در حين اينكه توسط ارتـش    

او آزادي بخش شهر سـانـتـا كـلـرا          .   ، براي ما بجا گذاشت.. دشمن تعقيب مي شد، 
(Santa Clara) و مبتكر كار داوطلبانه بود. 

او ماموريت هاي سياسي شايان تعريفي را به انجام رساند، و پيام انترناسيونـالـيـسـم     
او آگاهي جديدي را در امريكاي مـا و      .   مبارزه جويانه را به شرق كنگو و بوليوي برد

او سـبـك   .   او مانند گلي بود كه بصورت نارس از ساقه قطع شد“ .    جهان بوجود آورد
او در مورد تمام جزئيات چيزهائي كه از   .   كامال ويژه ادبي اش را براي ما بجا گذاشت

او سر نوشتي داشت، ولـي از آن      .   نظرش ميگذشت ظريف، تيز حركت و راستگو بود
 ”.او هنوز با ما و براي ما مي جنگد.  آگاه نبود

 ”چه“آليدا، دختر چه گوارا در حالي سخنراني درباره 

نامه “پس از انتشار بيانيه احزاب كمونيست كارگري جهان در 

، از طرف رهبري حزب كمونيست فدراسيون 774شماره ” مردم

روسيه، كميته مركزي حزب كمونيست مصر،  حزب كمونيست 

ائتالف نيرو هاي چپ و مدافع محيط (” سيناسپيسموس“سوئد و 

در نامه هائي به دبيرخانه حزب توده ايران  اطالع )  زيست يونان

داده شد كه اين احزاب هم متن بيانيه را تصويب كرده و از آن 

بر اين اساس شمار احزاب امضاء كننده اين .  حمايت مي كنند

 .حزب  كارگري و كمونيستي افزايش مي يابد 42بيانيه  به 

 نامه هاي احزاب درباره بيانيه  مشترك بر ضد جنگ 
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احداث خط  لوله گاز از سوي ايران به اروپا از راه تركيه، به دليل تـحـت فشـار      
قراردادن ميهن ما و اعمال فشار به قصد تاثير گذاري بر فعل و انفعاالت صحنـه  

به طور كلي در زمينه انتقال بخشي از نفت و گـاز حـوزه       .   سياسي كشور است
درياي خزر و آسياي ميانه و قفقاز به اروپا و ديگر نقاط جهان، امپرياليسم، طـرح  

كه توسط انحصارات بزرگ نفتي مانند شل، آمكو، بريتـيـش   ”  نابوكو“ موسوم به 
پتروليوم و تگزاكو و كونكو طراحي شده، حمايت و در حال حاضر آن را تائيد مي 

 .كند
مطابق اين طرح، براي مهار روسيه، تركيه به مركز انتقال گاز به اروپـا بـدل     

نيز بخـشـي از گـاز        ”  نابوكو“ جيهان، شاه لوله -شده، و عالوه بر خط لوله باكو
تركمنستان و ايران را از طريق خاك تركيه به سواحل مديترانه واروپاي مركزي 

مخالفت آمريكا با توافق نامه جمهوري اسالمي و تركيه براي احداث .  مي رساند
كيلومتري، دقيقا در راستاي سياست اعمال فشار بـه ايـران و          3500خط لوله 

درچارچوب مخالفت با سرمايه گذاري در صنايع انرژي ايران قرار دارد و جـنـبـه    
موقتي داشته و ادامه آن به نوع و سطح روابط ايران و آمريكا و حل مشـكـالت   

در واقع آمريكا از اين مخالفت به عـنـوان     .  ميان دو كشور در آينده بستگي دارد
 .اهرم فشاري براي پيشبرد مقاصد خود در ايران و منطقه استفاده مي كند

اما دراين ميان نبايد از اين نكته مهم غافل ماند كه مفاد توافق نامه ها چيست 
؟ و آيا با توجه به فشار همه جانبه امپرياليسم و سياست هاي ارتجاع حاكم آيـا    
منافع ملي و حقوق ايران در اين توافق نامه ها منظور و تامين گرديده ؟ و آن را 

پس از تغيير و تحول در وزارت نفت وتعييـن  !  مورد توجه دقيق و جدي قرار نداد
سرپرست براي اين وزارتخانه كليدي، موضوع قراردادها و توافق نامه هـاي بـه     
امضاء رسيده در خصوص انتقال و صدور نفت و گاز به مسـئلـه روز در ايـن            

سرپرست وزارت نفت در راستاي اجرايي كردن ابالغيه اصل .  وزارتخانه بدل شد
در اواسط شهريور ماه، گفته بود كه، وزارت نفت شيوه جديدي را در ارتباط با  44

 .قراردادهاي نفت و گاز تهيه و به مرحله اجرا در خواهد آورد
وزارت نفت، ” :شهريور ماه، در اين باره گزارش داد 15” دنياي اقتصاد“روزنامه 

سرپرست وزارت نفت، مـطـابـق    .  شيوه جديد قراردادهاي نفتي را منتشر مي كند
شدن ارزش قراردادهاي بيع متقابل را با مقتضيات روز از مهمترين مـفـاد ايـن      

نوذري افزود از آنجا كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني بسيار . شيوه جديد دانست
متغير بوده و بطور مستمر در حال افزايش است، در نتيـجـه در روش جـديـد           
. قراردادهاي بيع متقابل سقف قرارداد پس از انجام مناقصات مشخص مي شـود 

اين عامل موجب مي شود قرار دادها در طول اجرا با مشكلي مواجه نشوند و از   
 ”.سوي ديگر انگيزه سرمايه گذاران و پيمانكاران را تقويت مي كند

سرپرست وزارت نفت دولت احمدي نژاد، در ادامه، بدون كمتـريـن احسـاس      
خـوب  [ ايران حاضر است” :  مسئوليتي در قبال منافع و ثروت ملي، تاكيد مي كند

ما حاضريم با در   .  توسعه يك ميدان را با ترك تشريفات واگذار كند]  توجه كنيد
[!!!] نظر گرفتن شرايط مناسب، ميدان پارس جنوبي را با ترك تشريفات قانونـي 

واگذاري ميادين غني گاز به كشورها و شركت هـاي خـارجـي         ”  . واگذار كنيم
مطابق آنچه سرپرست وزارت نفت مورد تاكيد قرارداده، در توافق نـامـه اولـيـه       

طبق توافق انجام شده با تـركـيـه،    .  انتقال گاز ايران به تركيه به چشم مي خورد
اين كشور بدون برگزاري مناقصه، به عنوان شريك جمهوري اسالمي، در سـه    

دنـيـاي   “ روزنامـه    .  فاز ميدان استراتژيك گاز پارس جنوبي حضور خواهد داشت
تركيه سه فاز پارس جنوبي را در ” : تيرماه، در اين باره چنين نوشت 25،  ”اقتصاد

تي، ( پاي تركيه به بهشت گازي دنيا باز شد، شركت نفت تركيه .  اختيار مي گيرد
ميليارد متر مكعب گاز توليد خواهد  20در سه فاز پارس جنوبي ايران )  پي،اي، او

ميدان گازي پارس جنوبي به تركيه بدون مـنـاقصـه     24و 23، 22فازهاي .  كرد
 ”.واگذار خواهد شد

با اين طرح و توافق امضاء شده، تركيه به عنوان دالل بزرگ انرژي در منطقه، 
 !!!گاز ايران را به جاي ايران به مشتريان اروپايي مي فروشد

اسفند ماه سال گذشته،  يعني پيش از انعقاد قرارداد گاز با  7، ”سرمايه“روزنامه 
ايـران  ”  : تركيه، از قول مسئوالن وزارت نفت جمهوري اسالمي گزارش داده بود

آنكارا اين حق را ندارد .  به تركيه هشدار داد كه گاز صادراتي ايران را صادر نكند
 ”.كه گاز صادراتي ايران از طريق خط لوله به اين كشور را صادر كند

اما پس از توافق اوليه و امضاء قرارداد، بر خالف تبليغات جريانات واپس گرا و 
هوادار دولت احمدي نژاد، ايـن    ”  رجانيوز“ ضد ملي يي همچون پايگاه اينترنتي 

امكان به لحاظ حقوقي و قانوني به تركيه سپرده شد و اكنون تركيه عـالوه بـر     
دريافت گاز ايران با تخفيف، به صادر كننده گاز به اتحاديه اروپا و اسراييل تبديل 

: مرداد ماه، در اين باره اعتـراف مـي كـنـد         9، ” كيهان“ روزنامه .  گرديده است
وزيري ماهانه، وزير نفت .  متقاضيان گاز ايران در اروپا با تركيه مذاكره مي كنند” 

در مصاحبه با خبرگزاري موج گفت، پس از توافق )  پيش از بركناري(   ...ادامه فشارهاي همه جانبه امپرياليسم 
هاي اوليه با مقامات تركيه، متقاضيان گاز ايران در قاره اروپا مذاكـره  

مرداد  27”  اعتماد“ همچنين روزنامه ”  . هايي را با تركيه آغاز كرده اند
شـركـت      3”  : ماه، در يك گزارش تكان دهنده خاطر نشان سـاخـت  

آلماني، فرانسوي و سوئيسي براي خريد گاز ايران از فـازهـايـي كـه       
برعهده تركيه گـذارده    ]  بخوان مالكيت مشترك با ايران[ توسعه آنها 

شركت هاي اروپايي براي همكاري در ايـن    .  شده ابراز عالقه كردند
 ”.با تركيه وارد مذاكره شده اند) و خريد گاز(پروژه 

آيا ميدان عظيم گازي پارس جنوبي به ايران تعلق دارد و يا اينـكـه   
مالـك  )  هلندي-انگليسي( شركت هاي تركيه، توتال فرانسه و يا شل 

آن هستند؟ چرا مسئوالن بلند پايه جمهوري اسالمي در مورد مفاد و   
محتوي توافق نامه ها سكوت اختيار كرده و افكار عـمـومـي را در        

 جريان مسايل قرار نمي دهند؟
كدام محافل، نهادها و جريانات در ميهن ما با توجـه  بـه فشـار          
امپرياليسم و اوضاع نابسامان حاكم بر صنايع نفت و گاز به سود جويي 
و چپاول ثروت ملي و امضاء توافق نامه هاي مغاير با حقوق و منافـع  

 !مردم ايران مشغول هستند؟
در مورد قرارداد موسوم به خط لوله صلح، دولـت احـمـدي نـژاد         
امتيازات چشمگيري را براي طرف هاي خارجي به ويژه پاكستان در   
نظر گرفته بود، بطور مثال هادي حسينيان كه تا چندي پيش مسئـول  
مذاكرات احداث شاه لوله صلح بود، دور جديد مـذاكـرات بـر پـايـه          

امضـاي ايـن قـرارداد        ” : سياست ارتجاع حاكم را اينگونه معرفي كرد
سال  25دستاورد افتخار آميزي نيست، زيرا با اين قرارداد، ايران براي 

 ”.متعهد مي شود گاز خود را به قيمت ارزان بفروشد
پرسش اينجاست كه، با توجه به كناره گيري هند، چرا دولت ضـد    
ملي احمدي نژاد مايل است، گاز ايران را به قيمت بسيار پايـيـن بـه      
پاكستان صادر كند؟ در اين زمينه، عطار زاده، عضو كميسيون انـرژي  

 5به تـاريـخ     ”  آفتاب“ مجلس هفتم، طي گفتگويي با پايگاه اينترنتي 
در صورت خروج هند از قرارداد خط لوله ” :  مهر ماه  از جمله مي گويد

يكي از .  صلح، بر هدف تعريف شده اين قرارداد خدشه وارد خواهد آمد
داليل شكل گيري قرارداد خط لوله صلح رهيافت سياسي آن يعني از 
ميان بردن چالش ها و اختالفات شديد هند و پاكستـان بـود و در         
صورتي كه هند از اين قرارداد خارج شود، عـنـوان صـلـح ديـگـر             
موضوعيت نخواهد داشت، در اين شرايط تنها پاكستان بـه عـنـوان        

در اين حالت دولت نبايد گاز را تـنـهـا    .  خريدار گاز ما مطرح مي شود
براي اينكه صادرات داشته باشيم با قيمت ارزان به اين كشور صـادر    

متاسفانه اقتصاد كشور از خام فروشي منابع ملي ضربه جـبـران     .  كند
در مورد صادرات گاز نيز در شرايطي كه صنايع .  ناپذيري خورده است

داخلي نياز به خوراك دارند چگونه است كه گاز با قيمت ارزان و تنهـا  
تـركـيـه و      [ براي اينكه صادرات داشته باشيم به كشورهاي ديـگـر     

 ”.ارزان فروخته مي شود] پاكستان
در مورد قرارداد با پاكستان بايد تاكيد كرد  از آنـجـا كـه سـپـاه          
پاسداران در احداث شاه لوله انتقال گاز به پاكستان حضور دارد و در     
توسعه ميادين گازي پارس جنوبي فعال است، صدور گاز به قـيـمـت    

بي جهـت  .  ارزان به پاكستان براي سپاه پر سود و داراي منفعت است
نيست كه، اين ارگان سركوبگر از حاميان اصلي امضاء نهايي تـوافـق   
نامه با پاكستان به شمار مي رود، همچنان كه در توافق نامـه هـاي     
مشابه با امارات متحده و تركيه نيز نهادها و بنيادهايي همچون بنيـاد  
مستضعفان، بنياد غدير، كميته امداد و آستان قدس رضوي به عـالوه  

 .آقازاده ها، نقش عمده و اساسي را برعهده داشته و دارند
به اين ترتيب همچنان كه معاون شركت توتال فرانسه چندي پيش 
خاطر نشان ساخته بود، قراردادهاي نفت و گاز ايران در حال حـاضـر   

قـرار دارنـد     ”  تحت فشار مسايل ژئوپلتيك و شـرايـط سـيـاسـي         “ 
وكشورهايي چون تركيه و پاكستان از اين وضعيت كمال استفـاده را    
برده و بر نقش و نفوذ خود در مسايل منطقه به نحوي چشمگير مـي    

 .افزايند
توافق نامه ها و قراردادهاي رژيم واليت فقيه در زمينه نفت و گـاز  
تحت تأثير اوضاع پديد آمده در روابط بين المللي و موضع ضـعـيـف      
ميهن ما بر اثر عملكرد ارتجاع حاكم، در بر دارنده حـقـوق مـردم و        

نهايي شدن چنين توافق هايي بي شك بـه    .  منافع ملي كشور نيست
 !زيان ميهن ما در اين برهه حساس تاريخي است
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اي هندوستان و اياالت متحد  قرارداد هسته

 راهبردي -آمريكا، قراردادي با اهميت جهاني 

 2ادامه در صفحه   

آميز اتمي بين هـنـدوسـتـان و          هاي صلح قرارداد پيشنهادي همكاري
،  به امضا رسيد، بـه تـدريـج بـه           2006آمريكا، كه در ماه مارس سال 

اي گرهي در مسايل سياسي ميان اين دو كشور و همچنين منطقـه   نقطه
ائـتـالف   « در حال حاضر در هندوستان دولـت    .  و جهان تبديل مي شود

اداره كشور  (United Progressive Alliance) » متحد مترقي
اين ائتالف براي ادامه كار خود به پشتيباني نـيـروهـاي    .  را بر عهده دارد

چپ از جمله حزب كمونيست هندوستان و حزب كمونيست هندوسـتـان   
اما در پي اوج گـيـري     .  نياز دارد كه در دولت شركت دارند)  ماركسيست( 

انگيز پيشنهادي آمـريـكـا، ايـنـك         اي اخير و قرارداد بحث مسايل هسته
نيروهاي چپ دولت را براي پرهيز از اتخاد مواضع ناقض منافـع مـلـي      

حتي در آمريكا هم بـرخـي از       .  كشور، تهديد به عدم پشتيباني كرده اند
هايي از حـزب       نيروهاي وابسته به حزب دموكرات آمريكا و حتي بخش

اين موضـوع  .  گيري كرده اند جمهوري خواه نيز به ضد اين قرارداد موضع
از ديدگاه چين و روسيه نيز موضوعي بسيار پر اهميت تلقي شده است و   
آنها نيز فعاالنه سعي در تأثيرگذاري بر روند تكوين و اصالح اين قـرارداد  

 .دارند
هاي همگاني بـازتـاب    كه فقط كليات آن در رسانه  –طبق اين قرارداد 

هندوستان تقريبـاً    –يافته است و متن اصلي آن هنوز منتشر نشده است 
هـاي     اي خود را بـه روي بـازرسـي            درهاي دو سوم تأسيسات هسته

كه به اين مفهوم است كه در حدود يـك سـوم       ( المللي باز مي كند  بين
اي اين كشور، به خصوص تأسيساتي كه كاربرد نظـامـي    تأسيسات هسته

و درعوض هندوستان امكان خواهد )  دارند، از بازرسي مصون خواهند بود
گـروه  « اي مورد نياز خود را از اعضاي    يافت كه سوخت و فناوري هسته

از جملـه   (Nuclear Suppliers Group)» اي فروشندگان هسته
گروهي »  اي گروه فروشندگان هسته« .  از اياالت متحد  آمريكا تهيه كند

اي هندوستان  هاي هسته و در واكنش به آزمايش 1975است كه در سال 
هدف اين گروه، كنترل صادرات و   !  در يك سال پيش از آن تشكيل شد

هاي  دست به دست گشتن آن دسته از موادي است كه براي تهيه سالح
كشور جهان، از جمله آمريكا، انگلـسـتـان،     45.  اند اي قابل استفاده هسته

در ماه آوريل .  روسيه، ژاپن، آلمان، كانادا و فرانسه عضو اين گروه هستند
، تقاضاي آمريكا مبني بر افزودن شرط بـاطـل شـدن ايـن         2006سال 

اي، به طور قاطـع از     قرارداد در صورت اقدام هندوستان به انفجار هسته
 .سوي هندوستان رد شد
اي هـنـدوسـتـان، اجـراي قـرارداد              هاي هسته نظر به سابقه فعاليت

پيشنهادي بدون مستثني ساختن هندوستان از شمول قوانـيـن مـوجـود       
، توسط كنگره، 1954مصوب سال »  قانون انرژي اتمي« آمريكا، از جمله 

پس از درخواست دولت بوش از كنگره آمريكا بـراي    .  امكان پذير نيست
مستثني ساختن هندوستان از شمول قوانين آمريكا و تأيـيـد كـنـگـره،        

به منظور ترتيـب  )   (IAEAالمللي انرژي اتمي هندوستان با آژانس بين
دادن بازرسي تأسيسات اتمي خود وارد مذاكره خواهد شد و پس از قطعي 

درخواست خواهد »  اي گروه فروشندگان هسته« ها، آمريكا از  شدن توافق
و خدمـات خـود را در         )  اي شامل فناوري و سوخت هسته( كرد تا كاال 

اين روند كه قرار بود با سرعت به پيش رود، ( اختيار هندوستان قرار دهند 
 ).هنوز در مرحله اول خود درجا مي زند

بخشي از اهميت و پيچيدگي اين قرارداد به سابقه هندوستان در ارتباط 
موضوع اسـتـفـاده از انـرژي           .  اي مربوط مي شود هاي هسته با فعاليت

آميز و حتي اهداف نظامي در هـنـدوسـتـان        اي براي اهداف صلح هسته
در مورد سابقه هندوستان همان بس كه گـفـتـه      .  اي نيست موضوع تازه

انجام داد  1974اي خود را در سال  شود اين كشور نخستين انفجار هسته
و به همين دليل نيز از آن زمان تا كنون مورد تحريم كشورهاي غـربـي،   

با وجود ايـن، هـنـدوسـتـان هـرگـز            .  از جمله آمريكا، قرار داشته است
اي را نـكـرده و          المللي انرژي هسته درخواست عضويت در آژانس بين

 Non)اي      هـاي هسـتـه        المللي منع گسـتـرش سـالح        پيمان بين
Proliferation Treaty) هندوسـتـان در     .  را نيز امضا نكرده است

اي ديگري كرد كه در زمـان       اقدام به انفجار هسته 1998سال 
خود با واكنش كشورهاي مختلف از جمله پاكستان رو به رو شد، 

 .اي مشابهي كرد كه خود نيز اندكي بعد اقدام به انفجار هسته
اي است كه دولت آقاي بوش اقـدام بـه      اكنون با چنين سابقه

اي با هندوستان كرده است، كه عـلـت آن      امضاي قرارداد هسته
نيز چيزي نيست جز معادالت جديد در عرصه سياست جهان پس 
از جنگ سرد، به خصوص سر بر آوردن چين به مثابه يك قدرت 

هـاي     يك هندوستانِ دوست و متمايل بـه سـيـاسـت        .  جهاني
سودجويانه و سلطه طلبانه امپرياليسم، و به ويژه امپـريـالـيـسـم      

تواند كمك بزرگي باشد براي ايراد فشار به كشـوري     آمريكا، مي
از همين ديدگاه .  هاي امپرياليسم با اين كشور مثل چين در تقابل

است كه اهميت اين قرارداد از قراردادي صرفاً ميان دو كشـور،      
 –اي آن فراتر مي رود و اهميـت جـهـانـي          حتي از نوع هسته

 –سيـاسـي       –هاي نظامي  گيري جهت.  راهبردي كسب مي كند
اقتصادي هندوستان به مثابه كشوري قدرتمند با جمعيتي كثير و   
اقتصادي رو به رشد، نه فقط براي مردم هندوستان اهـمـيـتـي       
بنيادي دارد،  بلكه براي مردم منطقه و جهان نيز سرنوشت سـاز  

 .خواهد بود
داري    در دنياي پس از جنگ سرد بخش بزرگي از سـرمـايـه     

داري اين كشور، با دنـبـال    هندوستان، به خصوص كالن سرمايه
هاي ويژه خود و با درك اهميت هندوستان بـراي     كردن ديدگاه

هـاي     غرب به مثابه قدرتي در برابر چين، و در پيگيري ديـدگـاه  
عظمت طلبانه خود، به دنبال گسترش بي سابقه روابط خـود بـا     

بـاز كـردن     .   غرب، به ويژه با اياالت متحده آمريكا بوده اسـت 
هاي غربي، گستـرش فـرهـنـگ        درهاي كشور به روي سرمايه

هاي نظامي، كه مانورهـاي   گرايي در كشور و حتي همكاري غرب
نظامي همراه با ژاپن، سنگاپور، استراليا و آمريكا در خليج بنگـال  

هـاي   گيري هاي چشمگير جهت ترين نمونه آن است، از نشانه تازه
 .راهبردي اين جناح هستند

در برابر اين نيروهاي قدرتمند در حاكـمـيـت هـنـدوسـتـان،          
ها و احـزابـي      نيروهاي وسيع اجتماعي قرار دارند كه در سازمان

چون حزب كمونيست هندوستان و حزب كمونيست هندوسـتـان   
هـاي كـامـالً       اين نيروها ديدگاه.  سازمان يافته اند)  ماركسيست( 

متفاوتي را در ارتباط با اهداف رشد سياسي، اقتصادي و موقعيـت  
جهاني هندوستان دنبال مي كنند و خواهان رشـد مسـتـقـل و         

هاي دو جانبه و چند جانبه با سود متقابل در رابطـه بـا      همكاري
ارزيابي اين نيروها از قرارداد پيشنهادي آن .  ديگر كشورها هستند

تواند به اسـتـقـالل سـيـاسـي،            است كه، در تحليل نهايي، مي
اقتصادي و نظامي هندوستان صدماتي جدي وارد كند و در واقـع  

هاي هندوستان را به خصـوص در بـخـش           ها و برنامه سياست
اي  در مقاله.  هاي آمريكا سازد ها و برنامه رو سياست نظامي، دنباله

رهـبـر حـزب         «Prakash Karat»به قلم پراكاش كارات 
 2007اوت    20كه در تاريخ )  ماركسيست( كمونيست هندوستان 

قـرارداد  « :  منتشر شده است، در اين زمينه چنين مـي خـوانـيـم      
اي تنها بخشي از اتحاد وسيع با اياالت مـتـحـد       همكاري هسته

بردن آن    آمريكاست كه دولت ائتالف متحد مترقي در حال پيش
جزييات بيانيه مشترك توسط نخست وزير هندوسـتـان و     .  است

از قـرار    .  ، اعالم شده است 2005رييس جمهور آمريكا در ژوئن 
هاي سياسـي، اقـتـصـادي،        معلوم، اين توافقنامه شامل همكاري

اين توافق در پي خود نه تنها همكـاري  .  اي است نظامي و هسته
اتمي بلكه همكاري در تعميم و توسعه دمكراسي در جـهـان و       
ايجاد تغييرات وسيع در اقتصاد هندوستان را به منـظـور ايـجـاد       

تر آمريكا در هندوستـان،   هاي هر چه وسيع امكان سرمايه گذاري
پـيـش از     ... هاي نظامي راهبردي را به دنبال دارد و نيز همكاري

دولت ائتالف متحد مـتـرقـي يـك          2005بيانيه مشترك ژوئن 
براي مدت ده سال با ايـاالت    »  توافقنامه در چهارچوب نظامي« 

ها بـدون     روشن است كه آمريكايي.  متحد آمريكا امضا كرده بود



ــي  ــاللـ هـ
استراتژيكي 
را از        
موريتاني تا 
ســواحــل   
شرقي شاخ 
ــا    ــق ــري آف
ــل  تشــكــي

. دهـنـد   مي
تحت لواي 

دست اندر كـار     2003، واشنگتن از سال » مبارزه با ترور« 
طرح ضدتروريسم مـاوراي    « تنظيم و اجراي طرحي به نام 

را مستقر » 150 –نيروي ضربتي «شد و در شرق » صحرا
المللي دريايي است و كنترل رفت و  كرد كه يك نيروي بين

آمد دريايي از درياي سرخ تا خليج فارس را وظيفه و حـق      
در آفريقاي ( در اين ميان، نقش و مقام جيبوتي .  داند خود مي

» هواپيما بر  فراملي«به » هواپيما بر فرانسوي«از ) شرقي
تحت فرماندهي آمريكا و نيابت فرماندهي فرانسه، تـغـيـيـر     

 .يافت
درباره عوامل اقتصادي بايد گفت كه زمينه رخـدادهـاي     

هاي آمريكايي براي  اخير مبتني است بر تأمين منافع شركت
دستيابي به مواد خام اين قاره، به ويژه به نفت خام خـلـيـج    

در سواحل آنگوال، نيجريه، كنگو و گينه استوايي، كـه  ( گينه 
مبادالت اقتصادي ).  يكي از مهم ترين مناطق نفتي دنياست

هـاي     ميان آفريقا و اياالت متحد آمريكا در فاصـلـه سـال     
مـيـلـيـارد      100ميليارد دالر به حدود  30از  2006تا  2003

نظـامـي و       –ارتباط ميان اين دو روند .  دالر افزايش يافت
الجزاير سائوتومه  توان به روشني در مجمع را مي  –اقتصادي 

بـا     1975مستعمره سابق پرتغال تـا سـال         ( و پرينسيپ 
هزار نفر، در خليج گينـه در غـرب        170جمعيتي در حدود 

هاي رادار بـرپـا شـده       ديد كه اكنون در آن ايستگاه)  آفريقا
سائوتومه كشوري است بسيار كوچك كه به سـبـب     .  است

اش داراي اهميت استراتژيـكـي زيـادي       موقعيت جغرافيايي
اين كشور كه به تازگي به جمع كشورهـاي تـولـيـد         . است

كننده نفت در خليج گينه پيوسته اسـت، دارايـي آشـكـار         
تحت يك قرارداد .  ديگري است براي چنگ اندازي آزمندان

مشترك امضا شده از سوي سائوتومه و نيجريـه در سـال       
هاي نـفـتـي       ، عمليات حفاري در دريا توسط شركت2005

المللي براي استخراج نفت آغاز شده است و در انـتـظـار     بين
برداري اقتصادي از منابع نفتي اين منطقه در چند سال  بهره

اين كشور موافقت خودش را براي  2002در سال .  آينده اند
ايجاد يك پايگاه نيروي دريايي آمريكايـي در آن كشـور         

المللي پول  صندوق بين 2007در ماه مارس . اعالم كرده بود
ميليون دالري اين كشور را بخشيد كـه بـرابـر       360بدهي 

 .هاي خارجي اين كشور كل بدهي %90است با 
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 اندازي بر آفريقا تالش دولت بوش براي چنگ

هايـش   اياالت متحده آمريكا، كه چندان از ميزان افزايش و تحكيم دارايي
در قاره آفريقا خشنود نيست، به فكر برپايي يك قرارگاه فرماندهي نظامي در 

اي  مخفـيـانـه در       در اين روزهاي آغاز پاييز، واقعه.  خاك آفريقا افتاده است
شرف وقوع است كه تمايل دولت جورج بوش را به تسلط بر سـراسـر كـره      

آنچه در جريان است، اجراي طرحـي  .  دهد خاكي به بهترين وجهي نشان مي
اين .  نام گرفته است (US-Africa Command)است كه اَفريكوم 

طرح در ماه فوريه گذشته توسط عنصر جنگ طلب ساكن كاخ سفيد اعـالم  
آغاز )  در آلمان( شد، و در اوايل پاييز جاري كار اجراي آن از شهر اشتوتگارت 

، كه رهبري فرماندهي عملياتي را به عـهـده دارد،       ” ويليام وارد“ ژنرال .  شد
كسي است كه تا كنون فرماندهي نيروهاي آمريكايي مستقر در آفريقا را بـه  

او قرار است كه در اوايل سـال آتـي مـيـالدي مـقـر             .  عهده داشته است
اش را به سوي محل مأموريت جديدش ترك كند، ولي مـقـصـدش     اروپايي

 .هنوز دقيقاً روشن نيست
در محاسبات كاخ سفيد احتماالً هرگز به اين امر توجه نشده اسـت كـه       

اند كه افتخار و امـتـيـاز         صف نكشيده)  به جز ليبريا( هاي آفريقايي  پايتخت
خـرداد،     26روز .  ميزباني فرماندهي نظامي آمريكا را در آفريقا را كسب كنند

به همراه زامبيا بـا     (SADC)كشور عضو جامعه توسعه جنوب آفريقا  14
هاي آفريقايي  قاطعيت دست رد به سينه اين پيشنهاد زدند و از ديگر حكومت

رابرت موگابه از زيمبابوه، خوزه ادورادو   .  هم خواستند كه همين كار را بكنند
 15دو سانتوز از آنگوال، و تابو امبكي از آفريقاي جنوبي، از جمله سران اين   

 . كشور بودند
شد با  هاي الجزاير و مراكش، كه گفته مي در حاشيه شمالي قاره هم دولت

هايي گرفته شده بود، اعالم كردند كه به هيچ وجـه     آنها در اين مورد تماس
مـانـد      پـس مـي    .  هايي در كشورشان نيستند حاضر به استقرار چنين پايگاه

» نـه « كشورهايي كه در مقامي و موقعيتي نيستند كه بتوانند به عمو سـام    
 .بگويند، كه اتيوپي و كنيا دو تا از اين كشورها هستند

اين طرح را بايد  در شرايط دهشتناك قاره اي بررسي كرد  كه در سـايـه   
المللي، مثل بانك  هاي مالي بين قوانين و مقرارت تحميل شده از سوي بنگاه

المللي پول، روز به روز به طرز وحشتناكي فـقـيـر تـر        جهاني و صندوق بين
است  و در      » شمال« قوانيني كه  فقط به نفع منفعت كشورهاي .  شود مي

هاي فراوان نظامـي اسـت و         نتيجه همين قوانين اين قاره شاهد كشمكش
اكنون بخش قابل توجهي از بودجه نظامي سازمان ملل متحد به عمليات در 

 .آفريقا اختصاص يافته است
آنچه اكنون در آفريقا در حال وقوع است، متاثر از تـغـيـيـر در تـوازن              

فرانسه كه درگير .  هايي تازه اي با مهره المللي است؛ بازي تازه  هاي بين قدرت
آميز ساحل عاج است، سعي دارد ديگر در نقش سابـقـش    اداره  بحران فاجعه

در عوض، عملـيـات جـديـدي را         .  ظاهر نشود»  ژاندارم آفريقا« به عنوان 
اش در غـرب   هاي دايمي سروسامان داده است كه در آن، از هر يك از پايگاه

و مركز و شرق اين منطقه، يك گُردان آفريقايي تجهـيـز و آمـوزش داده          
 .شود كه قادر خواهد بود در هنگام لزوم وارد عمليات مداخله جويانه بشود مي

اما در پيشاپيش همه اينها، اين پنتاگون بوده است كه در پنج سال گذشته 
هاي متعددي را با كشورهايي امضا كرده است كـه يـك نـوار         موافقت نامه


